حمضر إجتماع
جلنة شئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة

جبلستها رقم ( ) 19
للعام اجلامعي 1014/1013
املنعقدة بتاريخ 1014/3/31
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حمضر إجتماع
جلنة شئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة رقم ( ) 91
جبلسته املنعقدة يوم االثنني املوافق 1094/1/19
 عقد إجتماع جلنة شئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة رقم (  ) 91يوم االثنني املوافق
 1094/1/19و ذلك يف متام الساعة الثانية عشر ظهرا مبكتب السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة
اجملتمع و تنمية البيئة برئاسة -:
أ.د /حامت حممد فتحي إدريس

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة

 و حبضور كال من -:
 .9أ.م .د /مروة ممدوح محود
 .1د /األمري أمحد شوقي

 .9األستاذ املساعد بقسم طباعة املنسوجات والصباغة والتجهيز

املدرس بقسم التصميم الداخلي واالثاث

 .1د /مايسة أمحد الفار

 .1املدرس بقسم النحت والتشكيل املعماري والرتميم

 .4د /هبه عبد املهيمن حممد

 .1املدرس بقسم االعالن

 .5د /ماهر علي عبد احلفيظ

 .4املدرس بقسم النحت والتشكيل املعماري والرتميم

 و اعتذر عن احلضور كال من-:
 .9د /حسام الدين السيد حممد

املدرس بقسم الغزل والنسيج والرتيكو

 .1د /أمحد حممد علوان

املدرس بقسم الزخرفة

 .1د /حممد مرتضي اجلوهري

املدرس بقسم اخلزف

 و قامت بأعمال السكرتارية -:
أ  /أمرية حممد حلبه

سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة

 يف بداية االجتماع رحب السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة بالسادةأعضاء اللجنة املوقرة .
 -ثم انتقل سيادته ملناقشة جدول األعمال املعد علي النحو التالي -:
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شئـــون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()9

التصديق علي حمضر اجتماع جلنة شئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة جبلستها رقم
( ) 91املنعقدة بتاريخ . 1094/1/95

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

املصادقة

املوضــــــوع رقــــــــــــــــــــــم ()1

التقرير املقدم بشأن زيارة طالبات معهد فتيات دمياط االعدادي الثانوي للكلية
بتاريخ .1094/1/91

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

أحاطت اللجنة علما مع املوافقة علي رد الزيارة .

املوضـــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()1

اخلطاب الوارد بشأن ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس لإلشراف علي فعاليات

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
املوضـــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()4

املشروع القومي لرعاية املوهوبني .
املوافقة علي ترشيح أ.م.د /مهدية النجار لإلشراف علي فعاليات املشروع القومي لرعاية
املوهوبني .
اخلطاب الوارد بشأن إقامة مكتبة االسكندرية ندوة للتعريف باخلدمات العلمية اليت
يقدمها قسم الدعم الفين العلمي واملشروعات باملكتبة لنشر الثقافة والوعي العلمي ودعم
البحوث جبامعة دمياط .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()5

املوافقة علي إقامة الندوة مع التوصية بتشكيل جلنة مكونة من د/ماهر عبد احلفيظ
،ود /األمري شوقي  ،ود /مايسة الفار .
اخلطاب الوارد بشأن منع عقد ندوات أو مؤمترات أو لقاءات أو خالفه اال بإذن مكتوب
من رئيس اجلامعة حيت يتم دراسة املوضوع واختاذ التدابري األمنية الالزمة .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

أحاطت اللجنة علما  ،مع التأكيد علي إقامة الندوات وفقا خلطة القطاع املعتمدة .

املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()6

اخلطاب الوارد بشأن تفعيل قرار وحدة حمو األمية باجلامعة وإنشاء فصل حملو األمية

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()7

وتعليم الكبار بالكلية.
أحاطت اللجنة علما  ،مع اإلفادة بأن الزميلة د /مايسة الفار عضو جلنة شئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة أفادت باستقالتها املسببة من هذه اللجنة منذ أكثر من شهر.
اخلطاب الوارد من مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم األداء باجلامعة للتعرف علي تاريخ
زيارة جلنة املتابعة والدعم الفين للكلية حيت ميكن لوحدة ضمان اجلودة بالكلية
االستعداد هلذه الزيارة .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

أحاطت اللجنة علما .

املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()1

الطلب املقدم من د /حسام الدين السيد بشأن إهداء بعض اللوحات اخلاصة ببعض

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

األعمال الفنية بالكلية ملركز ضمان اجلودة باجلامعة .
املوافقة علي اللجنة املشكلة النتقاء األعمال واهدائها .
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املوضــــــوع رقـــــــــــــــــــــم ()1

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
املوضــــــوع رقــــــــــــــــــــم ()90

الطلب املقدم من د /إميان عبد العزيز بشأن توفري مكتب هلا حيت تستطيع ممارسة
ساعاتها املكتبية .
إعداد غرف مكاتب لكل من د /حممد إبراهيم ،د /إميان عبد العزيز  ،د /ريهام سند ،د/
هبه عبد املهيمن  ،مع رفع التصور املعد من د /األمري شوقي للعرض علي جملس
الكلية.
زيارة رئيس جملس مدينة رأس الرب ملشاهدة جداريات قسم الزخرفة بالكلية متهيدا
لتنفيذ جدارية رأس الرب .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

أحاطت اللجنة علما  ،مع التوصية باستخدام اخلامات لتنفيذ املشاريع داخل الكلية .

املوضــــــوع رقــــــــــــــــــــم ()99

إقرتاح املشروع التخصصي التنفيذي الغرفة الثالثة لعمل منوذج اسرتشادي لوحدة

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

منصة عمل مكتبية .
املوافقة .

يعتمد ،،،

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة

و رئيس اللجنة

أ.د /حامت حممد فتحي إدريس
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